
ПРАВИЛА  

Акції «VIASAT – Eurosport» 

(надалі – Акція) 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Замовником проведення Акції є ТОВ «Віжн ТБ», вул. Половецька, 3/42,  м. Київ, Україна. 

1.2. Організатором Акції є ТОВ «Студія Лимон», вул. Кіквідзе 11, м.Київ, Україна. 

1.3 В рамках Акції серед учасників спільнот https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та 

http://vk.com/ua_viasat, які взяли участь у Акції, проводиться визначення Переможців Акції. 

Переможці акції визначаються серед усіх учасників спільнот 

https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та http://vk.com/ua_viasat згідно з умовами, визначеними 

в Розділі 5 цих Правил. 

1.4. Фонд Заохочень: 

Фонд Заохочень для одного туру: 

- Одна дизайнерська футболка із акційним зображенням. Під отриманням Заохочення слід розуміти 

його купівлю за 1,00 грн. 

1.5. Акція проводиться на території України у період з 28 травня 2015 року (00.00.00 год.) по 5 червня 

2015 (23.59.59 год.) включно. 

1.6. Переможці Акції оголошуються щоденно.  

 

2. Вимоги до Учасників Акції 

2.1. До участі в Акції допускаються громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 

років, які зареєстровані на веб-сайтах www.facebook.com та/або www.vk.com та є учасниками 

спільнот https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та/або http://vk.com/ua_viasat, крім: 

а) працівників Організатора та Замовника і членів їхніх родин; 

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення 

Акції, а також членів їхніх родин; 

 

3. Для отримання Заохочень Переможцям Акції необхідно: 

3.1. Надати копію паспорта громадянина України. 

3.2. Надати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 

4. Умови участі в Акції: 

4.1 Для участі в Акції, необхідно: 

А) Ознайомитись з даними Правилами участі у Акції.  

Б) Бути членом або приєднатися до спільноти https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та/або 

http://vk.com/ua_viasat, натиснути кнопку «Подобається» («Мне нравится», «Like») на записі з 

питанням та поділитися записом про Акцію. 

В) Дати правильну відповідь на поставлені питання. 

Питання з’являється на сторінках https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та http://vk.com/ua_viasat 

щоденно. 

Кожен учасник може дати лише одну відповідь. 

Важливо! Для участі в Акції необхідно виконати всі без виключеня дії, перераховані у розділі 4 цих 

Правил. 

 

5. Визначення Переможців Акції. 
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5.1. Переможець акції визначається щоденно на кожній із сторінок соціальних спільнот 

https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та http://vk.com/ua_viasat. 

5.2. Переможцем вважається той учасник Акції, який першим дав правильні відповіді на всі 

поставлені питання. 

5.3. Один Учасник може стати переможцем лише один раз на тиждень. 

5.4. Остаточні результати Акції відображаються Організатором та Замовником у Протоколі 

визначення Переможців. 

5.5. Результати Акції, зафіксовані Організатором та Замовником у Протоколі визначення Переможців, 

є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню і перегляду не підлягають. 

5.6. Імена та фото Переможців Акції будуть опубліковані у спільноті протягом 24 годин з моменту 

завершення кожного туру. 

 

6. Порядок, умови і терміни отримання Заохочення 

6.1. Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції у місті Києві чи за 

допомогою узгодженої поштової служби упродовж 10 робочих днів з моменту оголошення 

Переможця. 

6.2. Для отримання Заохочення, Переможці Акції протягом 5 календарних днів з моменту 

оголошення Переможців повинні зв'язатися з Організатором за телефоном (044)223-8833. Також 

Переможець повинен надати Організатору наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, дата 

народження, адреса реєстрації за місцем проживання з індексом, контактний телефон з кодом міста, 

дані паспорта (номер, дата видачі і орган, що видав), ідентифікаційний номер особи, а також надати 

Організатору копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи-Переможця.  

6.3. Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 

6.4. Відомості і документи, перераховані у цьому розділі Правил, передаються з метою нарахування і 

перерахування до відповідних бюджетів податків та зборів, передбачених податковим 

законодавством України.  

6.5. У разі неотримання Організатором у період, визначений в п.6.2. цих Правил, документів, 

необхідних для отримання Заохочення, Заохочення визнаються незатребуваними. При цьому 

Заохочення не можуть бути затребувані Переможцями повторно, грошова компенсація Заохочення 

не видається. Організатор та Замовник мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями 

на свій розсуд.  

6.6. У випадку неможливості Переможцем отримати Заохочення у місті Києві, Заохочення такому 

Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання Заохочення несе Переможець. 

 

7. Загальні умови Акції 

7.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на веб-сайті www.viasat.ua.  

7.2. Заохочення Переможцям Акції в грошовому еквіваленті не видаються. 

7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з отриманням Заохочення, а також 

відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Організатор.  

7.4. Організатор/Замовник не несе відповідальності за: 

- неознайомлення зі списком Переможців Акції на веб-сайті  www.viasat.ua. 

- неотримання/несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для отримання 

Заохочення з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора/Замовника причин; 

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених 

у цих Правилах; 

7.5. Беручи участь у Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним: 

● Організатор та Замовник мають право змінити Правила Акції. Про зміну умов Акції має бути 

оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію. 
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● інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім'я, по-батькові та місце проживання 

Учасника/Переможця Акції будуть опубліковані https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/ та 

http://vk.com/ua_viasat 

● Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором/Замовником Акції (їх 

уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора чи Замовника 

збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від 

Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження. Згода діє безстроково. 

7.6. Учасник/Переможець має право відкликати згоду на обробку персональних даних 

Учасника/Переможця, направивши Організатору повідомлення про відкликання за адресою: 

info@lemon.ua. Відкликання надаються у вільній формі. 

7.7. Організатор/Замовник залишає за собою право не вступати в листування або інші контакти з 

Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 

7.8. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю 

погоджується з даними Правилами Акції. 

7.9. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе 

всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням 

Заохочення. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які 

стосуються його персональних даних, а також з тим, що він добровільно надає згоду на обробку своїх 

персональних даних ТОВ «Студія Лимон» на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, 

маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема 

для проведення Акції, інших заходів рекламного характеру тощо, згідно з офіційними правилами 

підготовки статистичної інформації тощо, підтверджує свою згоду на безкоштовне використання 

наданої ним інформації про себе ТОВ «Студія Лимон», з маркетинговою та/чи будь-якою іншою 

метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передавання третім 

особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю 

або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (включно 

з його іменем і зображенням) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного 

характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. І таке 

використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником Акції, Організатором та/або 

будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 

Цивільного кодексу України. Учасник Акції підтверджує, що він надає згоду на передачу ТОВ «Студія 

Лимон» персональних даних Учасників третім особам, без повідомлення Учасника про здійснення 

такої передачі. Учасник Акції надає передає свої персональні дані та надає згоду на їх обробку 

шляхом заповнення анкети в мережі Internet. При заповнення анкети в мережі Internet згодою буде 

вважатися реєстрація у якості Учасника Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що 

він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що 

Організатор Акції, ТОВ «Студія Лимон» та інші особи звільнені від зобов’язання додатково направляти 

Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються 

персональні дані Учасника. 

 

8. Обмеження 

8.1. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень, зазначених 

у цих Правилах. 

8.2. Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових та 

кур'єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були 

загублені або пошкоджені. 

8.3. Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання 

Заохочень Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Замовника/Організатора, у т. ч. 

якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником 
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Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції 

не має права на одержання від Замовника/Організатора Акції жодної компенсації. 

8.4. Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання 

Учасниками Акції наданих Заохочень після їх/його одержання та/або за неможливість Учасників Акції 

скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин. 

8.5. Замовник/Організатор Акції не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб 

Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень. 

8.6. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в 

умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших 

непідвладних контролю з боку Замовника/Організатора Акції обставин, якщо ці обставини 

перешкоджають виконанню таких зобов'язань. 

8.7. Право на отримання Заохочень мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з 

боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом 

платежу. 

8.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. 

ч. інформації щодо контактів з ними та адрес). 

8.9. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює 

Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є 

остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи 

оскарженню. 

8.10. У разі, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий 

Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку 

вважається, що Переможець відмовився від Заохочення. 


